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Oud-Valkenburg.
Hoog bezoek – Woensdagmorgen 9 uur arriveerde alhier
Mgr. Lemmens Bisschop van Roermond om aan de kinderen het H. Vormsel toe te dienen. Bij aankomst aan de
hoeve Chaloen werd Z. H. Exc. verwelkomd door den E.A.
Heer Burgemeester Hens en door een tweeling-bruidjes
van dhr. Wimmers welke Mgr. een bloemenmand aanboden, waarop Mgr hartelijk dankte. Bij aankomst aan de
kerk werd Z. H. Exc. toegesproken in het Limburgsch dialect door een dochtertje van dhr. Pasmans, hetgeen bijzonder in den smaak viel van Vader Bisschop en alle aanwezigen. Hierna sprak de Z.Eerw. Heer Pastoor Stassen het
welkom aan den 5den Bisschop en memoreerde Zijn vier
voorgangers en Hij als 5de die de H. Moeder Maria in deze
slechte tijden als de middelares in Zijn schild voert Mgr.
dankte bijzonder den Z. Eerw. Heer Pastoor voor het gesproken woord, en het bruidje voor het mooie gedicht in
het Limburgsch plat, aan Hem vertolkt, aan den E.A. Heer
Burgemeester en aan alle parochianen voor de prachtige
versieringen in deze kleine parochie aangebracht en verzocht allen mee ter kerke te gaan waar Mgr. aan de kinderen het H. Vormsel toediende, waarbij als Peter kerkmeester Pluymakers en als Meter de echtgenoote van
kerkmeester Scheijen, fungeerden.

Nieuwe aanmeldingen
Pierre de Bie (Stede Broec) en Jos de Kleijn (Engwegen).

Aankomende activiteiten

Na de plechtigheid in de kerk begaf Z. H. Exc. zich tusschen
de kinderen en parochianen door, naar de pastorie. Hierna wachtten weer allen tot Mgr. vertrok om hem nogmaals een laatste vaarwel toe te wuiven hetgeen Hij beantwoordde. Nog zij vermeld dat bij deze plechtigheid ‘t
oud Limburgsch gebruik van het kamerschieten in eere
werd gehouden.
[Uit: De Limburger Koerier, 5 juni 1936]

Zondag 4 oktober:
Deelname aan Open Dag in gemeenschapshuis ‘t Geboew
met minicursus stamboomonderzoek, films, foto’s, etc.

Donderdag 20 augustus:
Lezing over Xanten door Karen Jeneson.

Vrijdag 23 oktober:
Lezing door Theo Strüfer, oud-atleet en trainer van de
voormalige gymnastiekvereniging Het Geuldal.

Zaterdag 24 augustus:
Busexcursie naar Xanten onder leiding van Karen Jeneson
(samen met het LGOG).

Vrijdag 27 november:
Een door de werkgroep Digitalisering verzorgde avond
waarin diverse oude films en foto’s getoond worden.

